
Yara International School, Riyadh. 

DOCUMENTS REQUIRED FOR NEW ADMISSION IN CAMBRIDGE STREAM 

 مدرسة يارا العالمية بالرياض
 المستندات المطلوبة للتسجيل بالمنهج البريطاني

Introduction: 

Please file the documents in the order given below (No.1 

at the top) 

 ✔   حسب الترتيب أدناه.لرجاء وضع المستندات المطلوبة  في ملف ا

1. Copy of the Birth Certificate 1 - .صورة شهادة الميالد  
 

2. Copy of valid IQAMA/ID - Student, Father and 

Mother 2 - صورة اقامة سارية المفعول للطالب واالب واالم  

 

3. Copy of valid Passport - Student, Father and 

Mother  3 - صورة جواز السفر ساري المفعول للطالب و االب واالم  

 

4. Original report cards from grade one until the 

previous year with the required stamps. 
أصل الشهادات التي حصل عليها الطالب من الصف االول  - 4

  االبتدائي     مصدقة من الجهات الرسمية التابعه لها 

  

5. Copy of electronic transfer from the Noor 

program of the previous school to YIS. (Transfer 

from schools within KSA) 

المدرسة السابقة الى مدرسة يارا  صور من النقل االلكتروني من  -5

العالمية(قسم البريطاني)في برنامج نور فقط(في حالة التحويل من داخل 
  المملكة)

 

6. Original approval of the Ministry of Education. 
  أصل موافقة وزارة التعليم في الحاالت التي تتطلب ذلك - 6

 

7. Financial clearance from previous school (No 

Dues Certificate)   7-  مخالصة مالية أو إخالء طرف من المدرسة السابقة  

 

8. Original School leaving Certificate from the 

previous school. (duly attested from the Ministry of 

Foreign Affairs and Saudi Embassy if the student is 

coming from Abroad. ) 
أصل شهادة مغادرة المدرسة السابقة مصدقة من وزارة الخارجية  -8

  والسفارة السعودية اذا كان الطالب قادم من الخارج.

 

9. Employment letter from Guardian / Father's 

company 9- (الكفيل)خطاب تعريف من جهة العمل  

  

10. Copy of Vaccination Certificate (for Nursery to 

Grade-I) 10 - .صورة من شهادة التطعيمات  

  

11. Child's recent Passport size coloured 

photographs-5 Copies  11 - )صور شمسية ملونة خلفية بيضاء5عدد (  

  

12. Duly filled in Admission form 12 -  وبمعلومات صحيحةتعبئة نموذج طلب التسجيل بعناية  
 

N.B: Please get certified translation of birth 

certificate and vaccination copy in to English or 

Arabic if it is in any other language. 

ترجمة شهادة الميالد الى اللغة العربية أو االنجليزية اذا كانت بلغة  

  أخرى
  

 

Date:                                                             

Signature of the Parent: 
  توقيع ولي االمر        /                    /        التاريخ:  

  

 

 


